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Minęło już sześć lat od czasu, gdy mieszkańcy gminy skutecznie przeciw-
stawili się projektom budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Ro-
góźnie. Kilka tygodni temu temat Rogóźna powrócił w nieco innym
kontekście: ministerialnych planów „ochrony złóż”. Ujrzały one światło
dzienne jako tzw. „Biała Księga”. Wprawdzie sama ochrona wcale nie ozna-
cza, że kopalnia kiedykolwiek mogłaby powstać, ale kształt proponowanych
przepisów, chroniących złoża przed ludźmi, okazał się nie do zaakceptowania.
Sytuacja wyglądała groźnie. Natychmiastowa reakcja władz gminy Zgierz,
sprzeciwiających się ustanowieniu „rezerwatu węgla”, okazała się skuteczna.
Dobre wiadomości oraz opowieść o „Białej Księdze” - na stronie 3.

NIE DLA KOPALNI
I „REZERWATU WĘGLA”!

14,7 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu
z przewidywa nym wykonaniem za rok 2015
rzędu niemal półtora miliona złotych. Ponad
9 mln gmina wyda na utrzymanie szkół
podstawowych, niemal milion zł na oddziały
przedszkolne, ponad 3,6 mln na gimnazja.
Ćwierć miliona złotych zabezpieczono
na przebudowę boiska w Szkole Podstawo-
wej w Białej, 200 tysięcy zł na pierwszy etap
remontu dachu i sali gimnastycznej
w Zespole Szkolno-Gimnastycznym
w Giecznie. Ponadto gmina Zgierz zwróci
około pół miliona zł innym gminom,
utrzymującym przedszkola, do których
uczęszczają dzieci zameldowane w gminie
Zgierz.

Blisko 6 milionów złotych gmina przezna-
czy na pomoc społeczną. Tyle samo
pieniędzy wydanych zostanie na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska,
m.in. na zagospodarowanie odpadów (ponad
półtora miliona złotych), oświetlenie dróg
(1,2 mln), lokalny transport zbiorowy
i dowozy dzieci do szkół (1,33 mln), bieżące  

Projekt budżetu, opublikowany na stronie
internetowej gminy kilka tygodni wcześniej,
spotkał się z przychylnym przyjęciem
radnych już na etapie posiedzenia komisji
budżetowej, kierowanej przez Krzysztofa
Wiktorowskiego. Komisja zarekomendo-
wała Radzie Gminy Zgierz uchwalenie
budżetu w kształcie zaproponowanym
przez wójta. Tak też się stało. Jednomyślność
radnych zaskoczyła wielu obserwatorów,
pamiętających burzliwe obrady we wcześ-
niejszych latach.

- Dziękuję Państwu za poparcie uchwały
budżetowej – dziękowała radnym wójt
Barbara Kaczmarek – Traktuję wynik tego
głosowania jako votum zaufania oraz prze-
jaw wspólnej troski o dobry stan finansów
publicznych, inwestycji i gospodarki
komunalnej w naszej gminie.

Planowane wydatki gminy Zgierz
w 2016 r. przekraczają 40 milionów złotych.
Tradycyjnie największa pula wydatków
budżetowych przeznaczona jest na oświatę.
W  2016 r.  planowane   wydatki   przekroczą 

BUDŻET 2016 UCHWALONY

W dniu 29 grudnia 2015 r. Rada Gminy Zgierz jednogłośnie przyjęła uchwałę, ustanawiającą budżet na 2016 rok. 
Wszyscy radni obecni na posiedzeniu poparli bez uwag projekt budżetu, zgłoszony przez wójta Barbarę Kaczmarek.

utrzymanie dróg (550 tys.), utrzymanie
czystości (230 tys.). Na inwestycje drogowe
zarezerwowano niemal 3 miliony złotych.
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego sięgają blisko pół miliona
złotych, a na kulturę fizyczną – ponad 100
tysięcy złotych. Na gospodarkę mieszka-
niową przeznaczono prawie milion złotych.

Na blisko czterdziestomilionowe dochody
gminy, jakie przewiduje się w 2016 r.,
składają się przede wszystkim podatki.
W tej sumie 7,7 mln zł to podatki od nieru-
chomości, 413 tys. zł - podatek rolny, 150 tys.
zł - podatek leśny, 436 tys. zł - podatek
od środków transportowych, 720 tys. zł. -
podatek od czynności cywilnoprawnych.
Kolejne prawie 11 mln zł to udział gminy
w podatkach, stanowiących dochód budżetu
państwa - w głównej mierze z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych. Opłaty
skarbowe, eksploatacyjne, z tytułu wieczys-
tego użytkowania nieruchomości itp. zasilą
budżet kwotą ponad 2 mln zł. Opłaty
za zezwolenia  na  sprzedaż  napojów alkoho-

lowych wyniosą w skali gminy 180 tys. zł.
Subwencja ogólna (w części oświatowej i wy-
równawczej) z budżetu państwa przekroczy
11,7 mln, a dotacje celowe - ponad 4 mln zł. 
Ze szczegółowym zestawieniem dochodów
i wydatków można zapoznać się na stronie in-
ternetowej www.gmina.zgierz.pl (w dziale
Biuletyn Informacji Publicznych / Prawo).
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Zbliża się I termin składania wniosków
o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej w 2016 r.
Zwrot podatku przysługuje producentowi
rolnemu, czyli posiadaczowi gospodarstwa
rolnego w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym. W przypadku, gdy grunty gospodar-
stwa rolnego stanowią przedmiot współposia-
dania, zwrot podatku akcyzowego
przysługuje temu współposiadaczowi,
co do którego pozostali współposiadacze wy-
razili pisemną zgodę. Zgoda jest wyrażana
we wniosku   i nie dotyczy współmałżonków.                                                                       

Każdy rolnik, który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej powinien
w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego
2016 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależno-
ści od miejsca położenia gruntów rolnych
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód  zakupu  oleju  napędo-

Niezależnie od bezpłatnych porad praw-
nych, uruchomionych przed rokiem
przez Urząd Gminy Zgierz, mieszkańcy
gminy mogą korzystać z ogólnokrajowego
systemu darmowej pomocy prawnej, który
działa od początku 2016 roku. W tym
przypadku lista osób uprawnionych
do korzystania z nieodpłatnej pomocy praw-
ników została określona przez ustawodawcę;
mogą z niej korzystać:
- młodzież do 26. roku życia;
- osoby fizyczne, którym w okresie roku
poprzedzającego przyznane zostało świad-
czenie z pomocy społecznej na podstawie-
ustawy o pomocy społecznej;

- osoby, które ukończyły 65 lat;
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej
Rodziny;
- kombatanci i weterani;
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą
naturalną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną.

Na terenie powiatu zgierskiego urucho-
miono 7 punktów nieodpłatnej pomocy praw-
nej: w Aleksandrowie Ł. (ul. Warszawska 10),
Głownie (ul. Norblina 1), Ozorkowie (ul. Lot-
nicza 1), Parzęczewie (ul. Południowa 1),
Strykowie (ul. Kościuszki 29) oraz dwa
punkty w Zgierzu (ul. Sadowa 6a oraz ul.
Długa 49) - poniżej harmonogram dyżurów.

wego w okresie od 1 sierpnia 2015 r.
do 31 stycznia  2016 r.

W 2016 r., na podstawie § 1 Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r.
w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na
1 litr oleju w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.
2042) stawka zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
została ustalona w wysokości 1,00 zł
na 1 litr oleju.  Maksymalny limit zwrotu
podatku akcyzowego w 2016 r. na 1 ha
użytków rolnych wynosi 86,00 zł.

Wypłata zwrotu podatku realizowana
będzie w miesiącu kwietniu 2016 r.,  przele-
wem na rachunek bankowy podany
we wniosku lub gotówką w kasie mieszczącej
się w Urzędzie Gminy Zgierz.  

Formularz zwrotu podatku akcyzowego
można pobrać ze strony internetowej gminy
Zgierz: www.gmina.zgierz.pl

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014-2020 w ramach Europejskiego Fundu-
szu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD) jest instrumentem będącym uzupeł-
nieniem funkcjonującego systemu świadczeń
Społecznych oraz ogólnopolskiego
Programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” Program realizowany jest
przez organizacje pozarządowe przy współ-
działaniu z ośrodkami pomocy społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współ-
pracuje  w tym zakresie z Zarządem Okręgo-
wym Komitetu Polskiego Pomocy
Społecznej w Łodzi. Pracownicy  GOPS
w Zgierzu na podstawie wywiadu rodzinnego
kwalifikują osoby do programu, wydając
skierowania uprawniające do odbioru żywno-
ści. Kryterium uprawniające osobę
lub rodzinę  do otrzymania skierowania
do odbioru żywności wynosi 15%  kryterium 

określonego w ustawie o pomocy społecznej.
W przypadku osoby samotnie gospodarującej
jest to kwota  951,00 zł netto, w przypadku
rodziny 771,00 zł netto na osobę w rodzinie.
W 2015 r tutejszy Ośrodek zakwalifikował
do odbioru żywności 662 osoby. 

Pracownicy socjalni Ośrodka w ramach
programu wydali 54.064,48 kg żywności
dla mieszkańców gminy Zgierz. Żywność
transportowana była z magazynu centralnego
PKPS w Łęczycy do OSP w Dąbrówce Wiel-
kiej i w Kaniej Górze. Koszty transportu
żywności w kwocie 5.166,00 zł poniosła
gmina Zgierz. Program będzie realizowany
również w 2016 r. (pierwszy transport
żywności ma odbyć się w  kwietniu).

Małgorzata Bibel
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zgierzu

Zwrot podatku akcyzowego Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa w latach 2014-2020

Wyrazy współczucia

Panu 

Grzegorzowi 
Rajtarowi 
z powodu śmierci

Brata

składają

Pracownicy i Uczniowie
Zespołu 

Szkolno-Gimnazjalnego 
w Szczawinie

Wyrazy współczucia 
oraz słowa otuchy

Panu 

Wiesławowi 
Kalecie 

i Jego Bliskim

z powodu śmierci

Żony
składają

Sołtys i Rada Sołecka
Ustronia

Wyrazy współczucia 

Pani 

Danuncie 
Stencel 

z powodu śmierci

Mamy

składają

Sołtys i Rada Sołecka
Ustronia

Wyrazy współczucia 

Panu 

Sławkowi
Cieślakowi 
z powodu śmierci

Brata
Włodzimierza

składają

Sołtys i Rada Sołecka
Ustronia

KONDOLENCJE

P O D Z I Ę K O W A N I A
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu składa gorące podziękowanie

w imieniu obdarowanych dzieci Prezesowi Koła Zgierskiego Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta w Zgierzu Pani Ewie Marciniak za bezinteresowną pomoc
i przekazanie 200 paczek świątecznych dla dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej z terenu gminy Zgierz. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu składa gorące podziękowanie
Panu Stanisławowi Stańczykowi, Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce
Wielkiej, oraz Panu Mirosławowi Rogalskiemu, Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kaniej Górze, za pomoc w realizacji Programu Pomoc Żywnościowa i udostępnienie
placówek OSP do składowania i dystrybucji żywności.

Małgorzata Bibel
Kierownik GOPS

Darmowa pomoc prawna

B E Z P Ł A T N E
PORADY PRAWNE

DLA MIESZKAŃCÓW 
GMINY ZGIERZ

Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4

(wtorek) w godz. 10.00 – 15.00
Rezerwacja terminów: 

Biuro Obsługi Rady Gminy Zgierz
tel. 42 716 25 15 w. 116

16 lutego 

Wyrazy współczucia 

Państwu 

Katarzynie
i Krzysztofowi
Wołowskim

z powodu śmierci

Ojca - Teścia
składają

Pracownicy i Uczniowie
Zespołu

Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie

Wójt Gminy Zgierz
składa podziękowania firmie

KAMIENIARSTWO BIAŁA
Pani Darii Stępniak

i Panu Piotrowi Kubiakowi
za ufundowanie i montaż 

kostki brukowej przy nagrobku 
ŚP. LUCJANA WOLFRAMA,
żołnierza Legionów Polskich,

na cmentarzu w Giecznie.
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NIE DLA „REZERWATU WĘGLA”
Rogóźno w „Białej Księdze”

Minęło już sześć lat od czasu, gdy
mieszkańcy gminy skutecznie przeciwsta-
wili się projektom budowy odkrywkowej
kopalni węgla brunatnego w Rogóźnie.
Kilka tygodni temu temat Rogóźna
powrócił w nieco innym kontekście:
planów „ochrony złóż”, zapoczątkowa-
nych w Ministerstwie Środowiska
kilkanaście miesięcy wcześniej
i opublikowanych w „Białej Księdze”.     

Wprawdzie sama ochrona wcale
nie oznacza, że kopalnia kiedykolwiek
mogłaby powstać, ale kształt proponowa-
nych przepisów, chroniących… złoża
przed ludźmi – jest nie do zaakceptowa-
nia. Projekt „Białej Księgi” wywołał ostry
sprzeciw samorządów, zagrożonych
„przymusową ochroną” - w tym gminy
Zgierz. Znamy już ostateczne stanowisko
Ministerstwa Środowiska.

Duchy przeszłości z „Białej Księgi”

W listopadzie 2015 r. Ministerstwo
Środowiska opublikowało projekt „Białej
Księgi Ochrony Złóż Kopalin”. Jest to
dokument, prezentujący koncepcję prawnej
ochrony złóż surowców pod kątem zabezpie-
czenia możliwości ich eksploatacji
w przyszłości. Chodzi o złoża, które
aktualnie pozostają niezagospodarowane.
Wśród 95 lokalizacji różnych surowców
naturalnych  w całej Polsce wymieniono
też Rogóźno jako złoże węgla brunatnego
oraz przykład projektu zaniechanego
„pod wpływem nacisku lokalnych
mieszkańców, stowarzyszeń  i organizacji
społecznych”. 

Zapisy „Białej Księgi” przywołały
wspomnienia sprzed kilku lat, a nawet
obawy przed powrotem do projektu budowy
kopalni. Mimo, iż zaprezentowane
przez resort środowiska studium dotyczy
prawnej ochrony złóż, nie zaś ich
uruchomienia. To dwie różne kwestie.
„Biała Księga” nie mówi wprost o reaktywa-
cji planu budowy kopalni Rogóźno, mimo to
w gminę ruszyła plotka, głosząca rychły
„powrót kopalni”. Choć w tych pogłoskach
nie było za grosz prawdy, powody do obaw
były – ale zupełnie inne.

Złoża pod specjalną ochroną

„Biała Księga”, nad którą prace rozpo-
częto w 2014 roku, miała być wstępem
do opracowania polityki surowcowej kraju.
Urzędnicy ministerialni rozważali „zarezer-
wowanie” terenów, na których występują
złoża strategicznych surowców, aby
w przyszłości móc po nie sięgnąć.
W praktyce oznaczałoby to wprowadzenie
ograniczeń w planach zagospodarowania
przestrzennego. Pomimo, że wykorzystanie
złóż byłoby niepewne, na terenach
„surowcowych” nie mogłyby powstawać
nowe drogi czy inwestycje, co bez wątpienia
utrudniłoby rozwój lokalny i życie miesz-
kańców tych obszarów. Nawet uzyskanie
pozwolenia na budowę byłoby niemożliwe.
Wizja faktycznej blokady działalności
człowieka w projektowanych strefach wzbu-
dziła protesty. Z tego m.in. powodu powstała
koalicja samorządów sprzeciwiających się
pomysłom tak zwanej „ochrony złóż”
- w tym gremium znalazła się również gmina
Zgierz.

Sprzeciw samorządów

W grudniu 2015 r. w Legnicy  odbyła się
konferencja przedstawicieli władz samorzą-
dowych i organizacji pozarządowych
z terenów wszystkich piętnastu złóż
węgla brunatnego, wymienionych w „Białej
Księdze”. Organizatorem konferencji była
Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”.
Gminę Zgierz reprezentowali oddelegowani
przez wójta kierownicy referatów ochrony
środowiska i rolnictwa oraz urbanistyki.  

Efektem spotkania było opracowanie
wspólnego stanowiska, w którym czytamy
m.in.: „wyrażamy zdecydowany sprzeciw
wobec zapisów Białej Księgi, bowiem
w naszej ocenie całkowicie i bezpodstaw-
nie powstrzymują one rozwój regionów”.
Zdaniem uczestników konferencji, propozy-
cje z „Białej Księgi” naruszają autonomię
decyzyjną samorządów oraz prawo
obywateli do uczestnictwa w kierowaniu
sprawami publicznymi. Poruszono również
szereg innych problemów, m.in. pominięcie
w „Białej Księdze” analizy negatywnych
skutków społecznych i ekologicznych
zarówno ustanowienia prawnej ochrony, jak

- Ministerstwo poznało opinię samorządów
w sprawie „Białej Księgi”. Jest ona oczywi-
ście jednoznacznie negatywna – mówi wójt
Barbara Kaczmarek – Bez wątpienia stano-
wisko gmin i powiatów z całej Polski, w tym
i naszej gminy, wpłynęło na ostateczną
decyzję ministerstwa. Ochrona złóż, o jakiej
traktuje „Biała Księga”, jest sprzeczna
z interesami gminy i mieszkańców, ponieważ
oznacza zablokowanie wszelkich działań
na powierzchni ziemi: budowy infrastruktury
drogowej, rozbudowy istniejących gospo-
darstw, naturalnego rozwoju miejscowości
poprzez budownictwo jednorodzinne.
W ten sposób zostałyby stworzone w kraju
osobliwe rezerwaty, chroniące złoża,
ale godzące w warunki życia mieszkańców.
Nie chcemy absurdalnej ochrony złóż węgla,
która może być na rękę niektórym grupom in-
teresu, ale na pewno nie obywatelom. Władze
gminy Zgierz z determinacją reprezentowały
wolę mieszkańców: nie chcemy ograniczenia
naszych praw w imię ochrony podziemnych
złóż, podobnie jak nie chcemy kopalni!
Jesteśmy wdzięczni, że nasze stanowisko
spotkało się ze zrozumieniem kierownictwa
ministerstwa.

Ostateczna decyzja

Zgodnie z postulatami samorządów,
Ministerstwo Środowiska zrezygnowało
z kontynuacji koncepcji „ochrony złóż”,
przedstawionej w „Białej Księdze”.
Zdaniem wiceministra środowiska
i jednocześnie głównego geologa kraju
profesora Mariusza Oriona Jędryska
dokument „nie ma wartości merytorycznej
i jest wadliwy metodycznie”, a przede
wszystkim jest „szkodliwy dla planowania
przestrzennego”. Wykaz złóż, zawarty
w „Białej Księdze”, bazuje na ustaleniach
sprzed wielu dziesięcioleci. Widać to było
również na przykładzie Rogóźna,
gdzie zupełnie pominięto ekspertyzy
wskazujące na szereg problemów
z ewentualnym pozyskaniem węgla.
Tym samym nad ziemią zgierską chmury
czarne niczym węgiel pod rogozińskimi po-
lami szczęśliwie się rozpierzchły.
Mieszkańcy mogą z ulgą odetchnąć – wciąż
czystym powietrzem.

i ewentualnej eksploatacji wspomnianych
złóż. Wszystkie uwagi zostały przedsta-
wione w obszernej  nocie protestacyjnej,
skierowanej do Ministerstwa Środowiska.
Z ramienia gminy Zgierz podpisy
na dokumencie złożyli wójt Barbara
Kaczmarek i zastępca wójta  Wiesław
Olender. Stanowcza i błyskawiczna reakcja
samorządu gminy Zgierz spotkała się
z uznaniem organizatorów „koalicji antyod-
krywkowej”. Prezes Fundacji „Rozwój TAK
– Odkrywki NIE” Tomasz Waśniewski
napisał w liście do Barbary Kaczmarek:
„W imieniu sygnatariuszy wspólnego,
krytycznego stanowiska samorządów,
organizacji pozarządowych oraz ekspertów
i naukowców w sprawie zapisów Białej
Księgi pragnę gorąco podziękować
za imienne poparcie i podpis pod dokumen-
tem przyjętym podczas spotkania konsulta-
cyjnego w Legnicy 3 grudnia. Pani głos
sprzeciwu wobec trudnych do zaakceptowa-
nia zapisów Białej Księgi jest dla nas
niezwykle cenny – sam w sobie dodaje
powagi i wyjątkowego znaczenia przyjętemu
stanowisku”.

Głos gminy Zgierz

Niezależnie od wspólnego stanowiska
samorządów, w grudniu 2015 r. wójt Barbara
Kaczmarek wystosowała obszerne pismo
w sprawie „Białej Księgi” do ministra śro-
dowiska Jana Szyszki. Głos gminy Zgierz
w ramach konsultacji społecznych był
bardzo wyraźny: „wyrażamy zdecydowany
sprzeciw objęcia ochroną złoża Rogóźno”
- czytamy w piśmie. W uzasadnieniu
przedstawione zostały argumenty, przema-
wiające zarówno przeciw koncepcji ochrony
złóż, jak i ich eksploatacji. Cytowani eks-
perci wskazują, że wykorzystywanie węgla
brunatnego jako podstawowego surowca
energetycznego nie odpowiada założeniom
Energetycznej Mapy Drogowej 2050.
Program ten przewiduje m.in. ograniczenie
emisji szkodliwych gazów cieplarnianych
i substancji toksycznych, odpowiedzialnych
za poważne problemy zdrowotne ludzi
oraz niekorzystne zmiany klimatyczne. 

Dlaczego głos sprzeciwu samorządów –
w tym również gminy Zgierz – przeciw
„Białej Księdze” był tak istotny?

Na XVI sesji Rady Gminy Zgierz (29 XII
2015) temat zatwierdzenia budżetu na rok
2016, aczkolwiek dominujący, nie był jedy-
nym w porządku obrad.

Rada Gminy Zgierz na wniosek wójta
uchwaliła podwyższenie od stycznia 2016 r.
wysokości diet sołtysów za udział w sesjach
Rady. Dotychczas ich wysokość wynosiła
960 zł rocznie; po podwyżce suma ta
wzrosła do 1800 zł rocznie.

Rada Gminy zatwierdziła, że do wykony-
wania prac społecznie użytecznych w gminie
Zgierz w 2016 r. zakwalifikowanych zosta-
nie 20 osób. Kontrakt socjalny przewiduje,
że osoby wskazane przez kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
spośród   uprawnionych   będą   zatrudnione

m.in. przy pracach porządkowych.
Odrębna uchwała Rady Gminy określiła

kryteria rekrutacji do publicznych szkół pod-
stawowych i gimnazjów, dla których orga-
nem prowadzącym jest gmina Zgierz.
Przyjęcie do szkoły dziecka, zamieszkałego
na terenie jej obwodu, odbywa się niejako
automatycznie. Wprowadzone kryteria
regulują zatem rekrutację kandydatów
spoza obwodu. O przyjęciu chętnych
w takim przypadku decyduje  punktacja.
W przypadku szkół podstawowych punkty
są przyznawane za: fakt nauki rodzeństwa
w tej szkole (5 pkt), zamieszkanie rodziców,
opiekunów lub dziadków kandydata
„w pobliżu” obwodu szkoły (4 pkt), spełnia-
nie   obowiązku   rocznego   przygotowania                           

przedszkolnego w danej szkole (2 pkt),
zatrudnienie rodzica w miejscowości na te-
renie obwodu szkolnego (1 pkt). Suma
zgromadzonych punktów decyduje
o obsadziem wolnych miejsc. Jeśli chodzi
o gimnazja, punkty przyznawane są przede
wszystkim   za wyniki w nauce, a dokładniej:
za wynik sprawdzianu w klasie VI (od 2
do 10 punktów), arytmetyczną średnią ocen
na świadectwie ukończenia szkoły podsta-
wowej (od 2 do 5 pkt), osiągnięcia
(konkursy) wymienione na świadectwie
(do 15 pkt). Dodatkowo 2 punkty przyzna-
wane są, jeśli rodzeństwo kandydata uczy się
w danej szkole.

Wszystkie projekty uchwał oraz uchwały
są dostępne na:   www.gmina.zgierz.pl

Z Rady Gminy Zgierz
15 stycznia 2016 r. w Centrum Zarządza-

nia Szlakami Konnymi w Łodzi odbył
się trzeci (parkowy) etap XV edycji
Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy
Parki Krajobrazowe Polski”. W rywalizacji
najlepiej poradzili sobie uczniowie
Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego
w Szczawinie Wiktoria Kociszewska,
Natalia Libiszewska, Aleksandra
Marczak i Oliwia Stajuda pod opieką
Jolanty Chojeckiej–Stępniewskiej. Zwy-
cięska   drużyna awansowała do finału
wojewódzkiego, który odbędzie się
w kwietniu podczas „Zielonej Szkoły”
(jedna z nagród). Gimnazjalistki
ze Szczawina będą reprezentować Park
Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich.  

Gimnazjalistki ze Szczawina
w finale wojewódzkim
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Gmina Zgierz przystępuje do opracowania
nowej oferty inwestycyjnej. Rozmawiamy
z Sekretarzem Gminy Zgierz Mirosławą
Maciak, odpowiedzialną za jej przygotowa-
nie. 

Do kogo gmina adresuje
ofertę inwestycyjną?
- Pod pojęciem inwestycji
rozumiemy każdy rodzaj zaanga-
żowania ekonomicznego.  Chodzi
zarówno o duże przedsięwzięcia
biznesowe, jak i małe rodzinne
firmy. Gmina zaprasza wszystkich
przedsiębiorców, ale także osoby
zainteresowane indywidualnym
budownictwem jednorodzinnym.
To również rodzaj inwestycji –
bardzo ważny, bo wpływający
korzystnie na demografię.

Jakimi atutami chcemy
zachęcać inwestorów?
- Jeśli chodzi o przedsiębiorców,
oferujemy bardzo korzystne stawki
podatkowe, które czynią nas
bardziej konkurencyjnym
miejscem działalności gospodar-
czej niż w większości innych gmin.
W przypadku inwestycji zajmujących dużą
powierzchnię w skali każdego roku oznacza
to dla przedsiębiorcy niebagatelne
oszczędności. Atutem gminy jest lokalizacja
– w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji
łódzkiej, a w zasadzie niemal w jej obrębie.
Mamy również znakomite połączenie
komunikacyjne dzięki dwóm węzłom
autostradowym. Najwięksi inwestorzy
szukają przede wszystkim działek niezbyt
odległych od autostrad.   

Nowatorstwo oferty inwestycyjnej
polega na tym, że będzie można w niej za-
mieścić również oferty sprzedaży działek
należących do prywatnych właścicieli.

- Tak. Do naszego urzędu niejednokrotnie
zgłaszały się osoby zainteresowane sprzedażą
nieruchomości o lokalizacji atrakcyjnej
dla inwestorów. Równocześnie pojawiają się
też przedsiębiorcy, poszukujący lokalizacji
dla swojego biznesu. Uznaliśmy, że możemy
pomóc w skontaktowaniu sprzedających
z zainteresowanymi kontrahentami właśnie
poprzez ofertę inwestycyjną.

Jak właściciele nieruchomości, zaintere-
sowani sprzedażą, mogą zgłosić  działkę
do umieszczenia w ofercie inwestycyjnej?

- Wystarczy  dostarczyć  do  Urzędu  Gminy
wypełniony formularz. Jest on dostępny
na stronie internetowej gminy, w dziale
„Urząd” - zakładka „Pliki do pobrania”.

Formularz można również dostać
w Biurze Obsługi Klienta. Dane
o nieruchomości, takie jak loka-
lizacja, numer i wymiary działki,
zostaną zawarte w ofercie inwe-
stycyjnej. W wersji elektronicz-
nej oferty inwestycyjnej
zamieścimy wszystkie zgłosze-
nia, natomiast w wersji drukowa-
nej – te potencjalnie najbardziej
atrakcyjne dla inwestorów.
O atrakcyjności decyduje przede
wszystkim lokalizacja i wielkość
nieruchomości, a także
dostęp do sieci energetycznej
i wodociągowej.

Ile kosztuje zamieszczenie
takiego prywatnego ogłoszenia
w ofercie nwestycyjnej?
- Oferty publikujemy całkowicie
bezpłatnie. Zależy nam
na rozwoju gospodarczym i urba-

nistycznym naszej gminy. Nowe inwestycje
to zarówno miejsca pracy, jaki wpływy
do budżetu z tytułu podatków, co z kolei
przekłada się na gminne inwestycje.

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej
gminy Zgierz:

Zespół ds. Promocji
tel. 42 716 25 15 w. 113

e-mail: promocja@gmina.zgierz.pl

Nowa oferta inwestycyjna gminy      

Pożegnanie dyrektor Ireny Konsowicz 
W dniu 21 grudnia 2015 r. przedstawiciele

samorządu gminy Zgierz z wójtem Barbarą
Kaczmarek, dyrektorzy szkół z gminy
Zgierz, społeczność szkolna i rodzice uroczy-
ście pożegnali wieloletniego dyrektora
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawi-
nie Irenę Konsowicz. Wzruszające spotkanie
upłynęło pod znakiem serdecznych podzię-
kowań za pracę pedagogiczną, zaangażowa-
nie i oddanie sprawom oświaty. Wójt Barbara
Kaczmarek, dziękując Irenie Konsowicz za
doskonałą współpracę, podkreśliła zarówno
profesjonalizm   w    zarządzaniu    placówką,                       

W trosce o jakość obsługi klientów
Urząd Gminy Zgierz prowadzi stały
monitoring opinii publicznej na temat
funkcjonowania poszczególnych komórek
organizacyjnych. Jedną z jego form jest
ocena pracy Biura Obsługi Klienta (BOK)
przy pomocy anonimowych ankiet.
Od czerwca do grudnia ubiegłego roku
do Urzędu wpłynęło w sumie 86
wypełnionych kwestionariuszy. Aż 95%
z nich zawierało pozytywną ocenę
funkcjonowania BOK. Ankietowani
oceniali m.in.: warunki obsługi klientów,
udzielanie merytorycznych i zrozumiałych
informacji w zakresie załatwianych spraw,
wiedzę i kompetencje pracowników BOK,
ich uprzejmość oraz chęć pomocy.

- 95% pozytywnych opinii to powód
do dumy, ale pozostałe 5% to ważne
wyzwanie. Biuro Obsługi Klienta
to wizytówka administracji           gminnej.
Stawiamy na sprawną i efektywną pomoc
w załatwieniu spraw, a także na przyjazne
relacje interpersonalne – podsumowuje
wójt Barbara Kaczmarek – Analizujemy
każdy głos, by usprawnić funkcjonowanie
urzędu. Zachęcam Państwa do dzielenia
się swoimi opiniami i spostrzeżeniami.

Oceniamy
urzędników

Laureaci konkursu nagrodzeni 

W dniu 19 I br. podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy
Zgierz wójt Barbara Kaczmarek wręczyła dyplomy i nagrody laureatom konkursu
fotograficznego „Jesienne kolory w gminie Zgierz”. Laureaci otrzymali m.in. lornetki
oraz  encyklopedie  przyrodnicze,  przydatne do "podpatrywania" niezwykłego świata
przyrody, identyfikacji jego bohaterów oraz zrozumienia procesów, które nim rządzą. Pełna
lista laureatów oraz zwycięskie prace młodych artystów dostępne są na stronie
www.gmina.zgierz.pl . Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!

jak i ogromną empatię w relacjach z ludźmi
oraz  ogromny wpływ na młodzież szkolną
i środowisko lokalne.

Niezwykły prezent odchodzącej
dyrektorce szkoły sprawili uczniowie, którzy
pod kierunkiem nauczycieli przygotowali
i zaprezentowali program artystyczny.
Nie zabrakło w nim popisowego występu
"Szczawiniaków".

Obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Szczawinie objęła Jolanta
Chojecka-Stępniewska.

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie poinformował, że w ośrodku w Ustroniu
(gm. Zgierz) nie będą umieszczeni uchodźcy z Bliskiego Wschodu. Kwaterowane tam są
– na dotychczasowych zasadach – rodziny z Czeczenii. Jak wynika z naszych informacji,
przyjmowani do Polski uchodźcy z Syrii zostaną rozlokowani w państwowych ośrodkach
w Lininie i Dębaku (woj. mazowieckie) oraz w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie).
W tej sprawie wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek pozostaje w stałym kontakcie
z przedstawicielem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Przetarg na wyłonienie obiektów służących jako ośrodki dla cudzoziemców, wśród
których znalazł się również prywatny ośrodek z terenu gminy Zgierz, to cykliczna,
rutynowa procedura, związana z wygaśnięciem dotychczasowych umów – nie ma to
związku z relokacją grupy czterystu osób z Syrii, jakie mają przyjechać do Polski
w 2016 roku. W ten sposób władze zdementowały doniesienia niektórych mediów.

Urząd do Spraw Cudzoziemców 
dementuje plotki
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W dniu 22 stycznia 2016 r., w 153. rocznicę
wybuchu powstania styczniowego, delegacja
władz gminy Zgierz złożyła kwiaty i zapaliła
znicze na powstańczych mogiłach. 

Wójt Barbara Kaczmarek uczciła pamięć
uczestników powstania z terenu gminy;
wiązanka biało-czerwonych kwiatów
spoczęła w miejscu pochówku trzech
powstańców w Białej – na terenie cmentarza
kościelnego, za prezbiterium. Tożsamość
pochowanych w przykościelnej kwaterze
bojowników powstania 1863 r. nie jest znana;
najprawdopodobniej byli to uczestnicy bitwy
pod Dobrą (24 II 1863 r.). Pamięć o nich prze-
trwała dzięki lokalnej społeczności,
a przede wszystkim za sprawą nauczyciela
miejscowej szkoły powszechnej Jana
Kasińskiego, który niebawem po objęciu
placówki wystąpił z inicjatywą upamiętnienia
nieznanych żołnierzy powstania stycznio-
wego. Skromną mogiłę odnowiono
na dziesięciolecie niepodległości Polski
- w 1928 r. 

Zastępca wójta Wiesław Olender, w gronie
licznie zebranych przedstawicieli władz
samorządowych, administracji państwowej,
stowarzyszeń i organizacji społecznych,
uczestniczył w zgierskich obchodach
rocznicy na cmentarzu przy ul. ks. Piotra
Skargi, gdzie spoczywają powstańcy
styczniowi ze Zgierza i okolic.

Powstanie styczniowe, zapoczątkowane ma-
nifestem Tymczasowego Rządu Narodowego
z dnia 22 stycznia 1863 r., było jednym z naj-
większych i zarazem najtragiczniejszych zry-
wów powstańczych w dziejach Polski.
Powstańcy podjęli próbę nierównej walki
z imperium rosyjskim, chcąc wyzwolić kraj
spod trwającej od kilkudziesięciu lat okupacji.
Przez dwadzieścia miesięcy stoczono ponad
tysiąc bitew i potyczek – również na ziemi
zgierskiej. Mimo militarnej klęski, poniesionej
przez ochotników w walce
z regularną armią rosyjską, a także później-
szych represji, powstanie styczniowe ugrunto-
wało etos patriotyczny i ducha polskości.
Walki z Rosjanami toczono metodami party-
zanckimi. Oddziały powstańcze, zwane
„partiami”, wykorzystywały możliwość szyb-
kiego przemieszczania się z miejsca na
miejsce i atakowania wojsk carskich z zasko-
czenia. Po przeprowadzonej akcji bojownicy
potrafili błyskawicznie rozpierzchnąć się                           

ZAPROSZENIE 

Gmina Zgierz oddała hołd bohaterom 
powstania styczniowego

po okolicy - mniejszym grupom łatwiej było
znaleźć schronienie, zorganizować prowiant
i zmylić ewentualny pościg. Niepodległościo-
wej  konspiracji  sprzyjały  kompleksy  leśne
w okolicy. To własnie tam zbierali się chętni
do walki, tworząc samorzutnie zgrupowania.

Jednym z największych takich oddziałów
w regionie, działającym m.in. na ziemi zgier-
skiej, dowodził Józef Sawicki. Niewiele
o nim wiadomo.  Według niektórych przeka-
zów był  to Polak z Poznańskiego, weteran
armii pruskiej, który jeszcze przed wybuchem
powstania wstąpił do klasztoru w Łagiewni-
kach. Cieszył się wielkim autorytetem wśród
miejscowej ludności, co tłumaczy powodze-
nie akcji werbunkowej do powstańczego
oddziału. Możliwe, że autorytet ten wzmagał
zakonny habit. Sawicki i jego ludzie należeli
do tzw. partii Dworzaczka, dowódcy powsta-
nia na ziemi łęczyckiej, która zasłynęła m.in.
przejściowym zajęciem Zgierza w lutym
1863 r., a nawet przejęciem kontroli
nad ratuszem w Łodzi. Niestety, brak broni,
amunicji i wyszkolenia - mimo wielkiego
entuzjazmu powstańców - sprawiał, że
nie byli w stanie nawiązać równej walki
z armią carską.

W szeregach powstańców styczniowych
znaleźli się również mieszkańcy miejscowo-
ści z terenu obecnej gminy Zgierz. Niektórzy
z nich za swój patriotyzm i męstwo
zapłacili najwyższą cenę, oddając życie
w imię walki o niepodległą Polskę.

Ci, którym udało się ujść z życiem z bi-
tewnego pola, byli ścigani przez carskie
władze. Uczestnicy narodowego zrywu
nie mogli liczyć na litość zaborców.
W publicznych egzekucjach przez powie-
szenie zginęli m.in.: Leopold Jurczykowski
– żandarm rządu powstańczego, rolnik
ze Skotnik (stracony w Łodzi 25 IV
1864 r.), Michał Błaszczyk ze Smardzewa
(stracony w Zgierzu 24 IV 1864 r.) oraz
mieszkańcy Dąbrówki: Piotr Janiszewski –
czeladnik tkacki, żandarm rządu powstań-
czego (stracony 27 VI 1864 r. w Zgierzu)
i Walenty Sztember – kosynier, uczestnik
bitew pod Dalikowem i Wolą Cyrusową
(stracony 9 IX 1864 r.).  

Postacią tragiczną okazał się również
sam J. Sawicki. Jego radykalne poglądy -
wizja pociągnięcia do powstania szerokich
mas ludowych - nie szły w parze z zacho-
wawczą polityką kierownictwa powstania,
niechętnego reformom społecznym. Trzeba
tu dodać, że władze powstańcze nie zdecy-
dowały się na czas na najważniejszą
z reform: zniesienie pańszczyzny i oddanie
ziemi chłopom. Gdyby do tego doszło,
do walki przyłączyłyby się dziesiątki
tysięcy chłopów. Konserwatywni liderzy
powstania chcieli jednak zachować status
szlacheckich folwarków i podporządkowa-
nych chłopów pańszczyźnianych. Prawdo-
podobnie na tym tle doszło też
do rozbieżności między J. Sawickim a jego
zwierzchnikami. Ostatecznie został
on oskarżony o niesubordynację i skazany
na karę smierci. Wyrok wykonano w lasach
pod Strykowem. Ciało 38-letniego
powstańca podrzucono na strykowski
cmentarz, aby zapewnić skazańcowi
katolicki pochówek. Jego pogrzeb zgroma-
dził wielką rzeszę żałobników, opłakują-
cych śmierć człowieka, którego uważali
za prawdziwego bohatera.

* * *
Rocznica wybuchu powstania stycznio-

wego to najwłaściwszy moment, by oddać
cześć wszystkim jego uczestnikom -
bohaterom historii Polski. Czas stopniowo
zaciera ślady po ludziach i ich czynach,
jednak pamięć o tych, którym
zawdzięczamy tożsamość narodową
i triumf niepodległości, musi trwać. To nasz
moralny obowiązek.

FERIE ZIMOWE 2016
w Gminnym

Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej

15 lutego (poniedziałek), godz. 10.00
– 14.00: „W krainie LEGO” - zajęcia
z robotyki i turniej gier planszowych; 
17 lutego (środa), godz. 10.00 –
14.00: „Z prędkością światła” - zajęcia
sportowe;
19 lutego (piątek): wycieczka
do Warszawy;
22 lutego (poniedziałek), godz. 10.00
– 14.00: „Teatr od podszewki” - zajęcia
warsztatowe;
24 lutego (środa), godz. 10.00 –
14.00: „Światło i sztuka” - zajęcia
plastyczne i ruchowe;
26 lutego (piątek): wycieczka do Łodzi
(Atlas Arena, SeMaFor – Muzeum
Animacji).

Zapisy w GOK w Dzierżąznej oraz filii
Gminnej Biblioteki w Ustroniu.

Szczegółowe informacje: 
tel. 42 717 84 66, 663 919 045

Gminny Ośrodek Kultury pobiera opłaty
za zajęcia.

www.dzierzazna.pl

W minionym roku strona internetowa
gminy Zgierz odnotowała ponad 600 tysięcy
odsłon! To absolutny rekord – przez cały
okres istnienia frekwencja odsłon ledwie
przekroczyła 2 miliony. Średnio w miesiącu
przypada 51 tysięcy wejść na stronę
www.gmina.zgierz.pl. Wzrost frekwencji
wynika z 3 czynników. Po pierwsze, wciąż
poszerza się krąg użytkowników internetu,
m.in. za sprawą rewolucji technologicznej,
która przekształciła tradycyjne telefony
komórkowe w zminiaturyzowane komputery
oraz wykreowała nowy produkt, dedykowany
internautom: tablet. Nie bez znaczenia jest
poprawa jakości sygnału internetu bezprze-
wodowego oraz relatywne obniżenie cen
dostępu do sieci. Po drugie, strona interne-
towa gminy pełni rolę głównego źródła infor-
macji, jeśli chodzi o akty prawa
miejscowego, załatwienie spraw urzędowych
czy kronikę wydarzeń lokalnych. Wreszcie
po trzecie, wzrost zainteresowania sprawami
publicznymi, związanymi z funkcjonowa-
niem samorządu terytorialnego, to naturalna
oznaka rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego. 

Redakcja www.gmina.zgierz.pl zwraca
się z prośbą do przedstawicieli organizacji
społecznych, działających na terenie gminy,
o aktualizację danych. Zapraszamy do kon-
taktu:

promocja@gmina.zgierz.pl

WWWIĘCEJ
INTERNETU
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Wigilijne spotkania 
Dla władz samorządowych, instytucji

i organizacji społecznych przełom roku
to tradycyjnie czas spotkań, symbolizujących
wigilijne wieczerze. W atmosferze wspól-
noty, dzieląc się opłatkiem, wymieniano wza-
jemne życzenia, co jest nie tylko oznaką
kurtuazji i szacunku, ale również więzi
międzyludzkich, jakie powstają na funda-
mencie wspólnych celów. To także czas
podsumowań oraz rozważania o planach
na najbliższą przyszłość. Spotkaniom tym
towarzyszyły również refleksje i przeżycia
duchowe, często inspirowane świątecznym
programem artystycznym. Takie właśnie
wigilijne spotkania skupiły liczne grona osób:
przedstawicieli samorządu gminy Zgierz
z wójtem, zastępcą wójta, przewodniczącym
Rady Gminy i radnymi, pracowników Urzędu
Gminy Zgierz i jednostek organizacyjnych,
działaczy społecznych, reprezentantów śro-
dowisk lokalnych i mieszkańców.

Odbyły się m.in.: spotkanie wigilijne
pod auspicjami Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  

(15 XII), tradycyjne spotkanie emerytowa-
nych pracowników oświaty w gminie Zgierz
(15 XII), jasełka wystawione przez osoby
niepełnosprawne (16 XII), wigilia dyrekto-
rów szkół i placówek oświatowych (17 XII),
spotkanie działaczy i animatorów LKS
Rosanów (18 XII). Przedświąteczny klimat -
mimo bogatego porządku obrad - towarzy-
szył również posiedzeniu Rady Stowarzysze-
nia Łódzki Obszar Metropolitalny, którego
członkiem jest gmina Zgierz. W obradach,
którym przewodniczyła prezydent Łodzi
Hanna Zdanowska, gminę Zgierz reprezento-
wała wójt Barbara Kaczmarek. Na posiedze-
niu przyjęto m.in. harmonogram składania
wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, wskazanych w Strategii
Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolital-
nego: na liście znalazły się dwa projekty
z gminy Zgierz (wdrożenie nowoczesnych
rozwiązań informatycznych w Urzędzie
Gminy Zgierz oraz termomodernizacja
budynku socjalnego w Słowiku).

Boże Narodzenie łączy ludzi...nawet przez internet
Od września 2015 r. do stycznia 2016 r.

uczniowie klas V-VI Szkoły Podstawowej
im. Jana Kasińskiego w Białej mieli możli-
wość wyjątkowo ciekawego przeżywania
świąt Bożego Narodzenia. Uczestniczyli oni
w projekcie eTwinning pt. „Christmas
(Noel/Navidad/Natal/others…)”. Miał on
na celu przybliżenie biorącym w nim udział
uczniom tradycji bożonarodzeniowych
z Polski, Portugalii, Grecji, Austrii i Włoch. 

Jeszcze w sierpniu 2015 r. szkoła nawiązała
kontakt ze szkołą w Portugalii oraz inną
placówką z Polski. Wkrótce do tej grupy
dołączyły przedszkola z Austrii, Grecji i Włoch
oraz szkoły z Grecji i Portugalii. Nawiązana
w ten sposób współpraca zaowocowała
rejestracją na platformie eTwinning projektu
pt. „Christmas (Noel/Navidad/Natal/others…)”.
Jego uczestnikami byli uczniowie wszystkich
placówek w wieku 3-15 lat. Wykorzystując
narzędzia Twinspace projektu uczestnicy
i ich opiekunowie przedstawiali kulturę
i tradycje swojego kraju. 

Na początku uczniowie przedstawili się,
uzupełniając profile na stronie internetowej
projektu., a następnie zaprezentowali miejsco-
wości, w których mieszkają.             

Uczniowie pracowali także nad słownikiem
zwrotów związanych z Bożym Narodzeniem,
prezentowali prace wykonywane na różnego
rodzaju konkursy dotyczące okresu świątecz-
nego a nawet nagrywali filmy przedstawiające
wykonane przez nich kolędy i Jasełka.
W grudniu wysłali kartki świąteczne
oraz drobne upominki do jednego z partnerów
projektu. Nasza szkoła wymieniła się prezen-
tami ze szkołą w Portugalii. Wszystkie zadania
wykonywane były w języku angielskim.

Uczestnictwo w projekcie pozwoliło
biorącym w nim udział uczniom nawiązać
międzynarodowe przyjaźnie i poznać kultury
innych krajów, a także rozwinąć umiejętności
interpersonalne. Udoskonalili oni również swoje
umiejętności informatyczne, a stosowanie
do komunikowania się języka angielskiego pod-
niosło u uczestników poziom jego znajomości.

Z uwagi na zainteresowanie, jakie po raz
kolejny wywołał wśród uczniów udział
w projekcie eTwinning, nasza szkoła z pewno-
ścią weźmie udział w podobnym wydarzeniu
w przyszłości. A wszystkich, którzy chcieliby
zobaczyć efekty działań zapraszam na stronę
dziennika projektu: https://twinspace.etwin-
ning.net/9241.

Anna Fabiańska

We wszystkich szkołach na terenie
gminy Zgierz świętowano Dzień Babci
i Dzień Dziadka. Relację z uroczystości
nadesłała Szkoła Podstawowa z Besiekie-
rza Rudnego.

Dzień Babci i Dzień Dziadka to jedne
z najważniejszych świąt w roku. Z tej okazji
21 stycznia uczniowie klas 0-III,
a 22 stycznia dzieci z oddziału przedszkol-
nego ze Szkoły Podstawowej w Besiekierzu
Rudnym przygotowały dla swoich kochanych
Dziadków program artystyczny.Uroczystość
rozpoczęła dyrektor szkoły – Elżbieta
Sobczyńska- Kaźmierczak, która powitała
przybyłych gości i złożyła im najserdeczniej-
sze życzenia, doceniając ich ogromną rolę
w życiu najmłodszych wychowanków
i przypominając, iż dziadkowie to po rodzi-
cach najważniejsze osoby w życiu małych
pociech.  Następnie z ust wnucząt dziadkowie  

wysłuchali pięknych i serdecznych życzeń
oraz wzruszających piosenek. Dopełnieniem
uroczystości było uwspółcześnione przedsta-
wienie, przygotowane przez uczniów klasy
I i III pod kierunkiem pań: Doroty
Makowskiej oraz Julii Laskowskiej
pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnolud-
ków”. Dziadkowie mogli usłyszeć znane
utwory: „W zielonym gaju”, „Witajcie
w naszej bajce” z „Akademii Pana Kleksa”,
a także wiele innych i włączyć się do wspól-
nego śpiewania. Młodzi artyści zaprezento-
wali się z najlepszej strony. Oklaskom
nie było końca, a na widowni w niejednym
oku pojawiły się łzy wzruszenia. Następnie
wnuczęta wręczyły ukochanym bohaterom
święta własnoręcznie wykonane upominki.
Co odważniejsi, wraz z dziadkami zatańczyli
w rytmie twista oraz znanych i lubianych
„Kaczuszek”.

Wszystkiego najlepszego
dla Babć i Dziadków!!!
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Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2, w związku z art.
35 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku
poz. 1774, poz. 1777) oraz § 6 ust. 1, § 13 Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz.
1490) Wójt Gminy Zgierz zawiadamia, że
w dniu 25 lutego 2016 roku o godz. 10.00 w sie-
dzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej
4, pokój nr 7, odbędzie się przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Zgierz: 

1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym
225/53 o powierzchni 0,0983 ha, położona
w miejscowości Kwilno, ul. Uniwersytecka 22,
w obrębie Kwilno, zapisana w księdze wieczystej
numer kw LD1G/00032922/0, prowadzonej
w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale
Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z zatwierdzonym
uchwałą nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26
lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscow-
ego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno
– Północ przedmiotowa nieruchomość jest
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.
Cena nieruchomości wynosi 30.000,00 zł
(w tym VAT 23%)
Wadium w wysokości 1.500,00 zł.
Jest to II przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości. I przetarg ustny nieograni-
czony na w/w nieruchomość ogłoszony był na
dzień 15 stycznia 2016 roku i zakończył się
wynikiem negatywnym. 

2. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym
225/41 o powierzchni 0,0982 ha, położona
w miejscowości Kwilno, ul. Uniwersytecka 26,
w obrębie Kwilno, zapisana w księdze wieczystej
numer kw LD1G/00032922/0, prowadzonej
w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale
Ksiąg Wieczystych . Zgodnie z zatwierdzonym
uchwałą nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26
lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscow-
ego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno
– Północ przedmiotowa nieruchomość jest
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.
Cena nieruchomości wynosi 30.000,00 zł
(w tym VAT 23%)
Wadium w wysokości 1.500,00 zł.
Jest to II przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości. I przetarg ustny nieogra-
niczony na w/w nieruchomość ogłoszony był na
dzień 15 stycznia 2016 roku i zakończył się
wynikiem negatywnym.

3. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym
57 o pow. 0,5359 ha położona w miejscowości
Besiekierz Rudny, obręb Besiekierz Rudny,
gmina Zgierz, zapisanej w KW
LD1G/00042407/7. Dla w/w nieruchomości brak
jest planu zagospodarowania przestrzennego
i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagos-
podarowania winien być uzgodniony z Referatem
Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.
Cena wywoławcza nieruchomości: 72.000,00 zł
(słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące). 
Wadium w wysokości 3.600,00 zł.
Jest to III przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości. II przetarg ustny nieograni-
czony na w/w nieruchomość ogłoszony był
na dzień 11 grudnia 2015 roku i zakończył się
wynikiem negatywnym.
4. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym
142/2 o pow. 0,2322 ha położona w miejscowości
Kolonia Głowa, obręb Biała, gmina Zgierz,
zapisanej w KW  LD1G/00075074/3. Dla w/w
nieruchomości brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony
z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.
Cena wywoławcza nieruchomości: 38.000,00 zł
(słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy).
Wadium w wysokości 1.900,00 zł.   
Jest to III przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości. II przetarg ustny nieograni-
czony na w/w nieruchomość ogłoszony był
na dzień 11 grudnia 2015 roku i zakończył się
wynikiem negatywnym.

5. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym
722 o pow. 0,3502 ha położona w miejscowości
Biała, obręb Biała, gmina Zgierz, zapisanej
w KW LD1G/00040641/5. Dla w/w nieruchomo-
ści brak jest planu zagospodarowania przestrzen-
nego i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób
zagospodarowania winien być uzgodniony
z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.
Cena wywoławcza nieruchomości: 77.000,00 zł
(słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy).
Wadium w wysokości 3.850,00 zł.
Jest to III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości. II przetarg ustny
nieograniczony na w/w nieruchomość ogłoszony
był na dzień 11 grudnia 2015 roku i zakończył
się wynikiem negatywnym.

6. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym
65 o powierzchni 0,1355 ha położona w miejsco-
wości Kolonia Głowa, w obrębie Biała, gmina
Zgierz, zapisanej w KW LD1G/00039908/5.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospo-
darowania przestrzennego i decyzji o warunkach
zabudowy. Sposób zagospodarowania winien
być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu
Gminy Zgierz. Cena wywoławcza nieruchomości:
30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).

Wadium w wysokości 1.500,00 zł:
Jest to IV przetarg ustny nieograniczony na sprze-
aż nieruchomości. III przetarg ustny nieograni-
czony na w/w nieruchomość ogłoszony był
na dzień 20 listopada 2015 roku i zakończył się
wynikiem negatywnym.

7. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym
99/1 o powierzchni 0,2383 ha położona w miejs-
cowości Kębliny, w obrębie Kębliny, gmina
Zgierz, zapisanej w KW LD1G/00046665/1.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospo-
darowania przestrzennego i decyzji o warunkach
zabudowy. Nieruchomość zakwalifikowana
w ewidencji gruntów jako użytek Bp (zurbanizo-
wane tereny niezabudowane). Sposób zagospoda-
rowania winien być uzgodniony z Referatem
Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.
Cena wywoławcza nieruchomości: 95.000,00 zł
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).
Wadium w wysokości 4.750,00 zł:
Jest to IV przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości. III przetarg ustny nieograni-
czony na w/w nieruchomość ogłoszony
był na dzień 20 listopada 2015 roku i zakończył
się wynikiem negatywnym.

8. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym
75/6 o powierzchni 0,0996 ha położona w miejs-
cowości Czaplinek, w obrębie  Czaplinek, gmina
Zgierz, zapisanej w KW LD1G/00027676/2.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospo-
darowania przestrzennego i decyzji o warunkach
zabudowy. Nieruchomość zakwalifikowana
w ewidencji gruntów jako użytek Bp (zurbanizo-
wane tereny niezabudowane). Sposób zagospoda-
rowania winien być uzgodniony z Referatem
Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.
Cena wywoławcza nieruchomości: 55.000,00 zł
(słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy).
Wadium w wysokości 2.750,00 zł.
Jest to IV przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości. III przetarg ustny nieograni-
czony na w/w nieruchomość ogłoszony był
na dzień 20 listopada 2015 roku i zakończył się
wynikiem negatywnym. 

WARUNKI PRZETARGU
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest

wpłacenie wadium gotówką w punkcie kasowym
Banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy Zgierz
do dnia 19 lutego 2016 roku do godz. 14.30.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia
umowy. Koszty aktu notarialnego pokrywa
nabywca. W uzasadnionych przypadkach Wójtowi
Gminy Zgierz przysługuje prawo odwołania
przetargu.

Bliższych informacji udziela się w pokoju numer
7 lub pod numerem telefonu (42) 716 25 15 w. 107
lub 127. 

Działki w gminie Zgierz

Doposażenie oddziałów przedszkolnych 
w ramach projektu „Bajkowo”

Gmina Zgierz zakończyła realizację projektu
„Bajkowo”. Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Doposażone zostały 2 oddziały przedszkolne
funkcjonujące w szkołach podstawowych
w Dąbrówce Wielkiej i Besiekierzu Rudnym.
Wzbogaciły  się  one  o  meble,   nowoczesne
sprzęty oraz zabawki, pomoce dydaktyczne
i artykuły plastyczne. Dzięki projektowi
oddziały przedszkolne stały się bardziej kom-
fortowe i bezpieczne dla dzieci.  Maluchy już               

w wieku 3-4 lat będą tam mogły rozwijać się
w optymalnych warunkach. Nowe
wyposażenie pozwoli świadczyć wysokiej
jakości edukację przedszkolną. Łączny koszt
zakupionego wyposażenia to ponad 58 tys. zł.
Po wdrożeniu projektu „Bajkowo” już
wszystkie funkcjonujące w gminie Zgierz
oddziały przedszkolne są doposażone dzięki
wsparciu unijnemu. Należy przypomnieć,
że wcześniej realizowany projekt „Świat
dziecka” dotyczył pozostałych 9 gminnych
oddziałów przedszkolnych.

Projekt „Bajkowo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczniowie Gimnazjum im. Króla
Stefana Batorego ze Szczawina uczestni-
czyli pierwszym półroczu r. szk. 2015/16
w projekcie edukacyjnym „Misja Przyroda
- Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”,
realizowanym przez Fundację Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 

Projekt składał się z trzech etapów:
wprowadzenia uczniów w fabułę projektu;
wycieczki edukacyjnej na zasadach zielo-
nej szkoły do Ojcowskiego Parku Narodo-
wego; zajęć edukacyjnych po powrocie
z wycieczki.

Dzięki udziałowi w projekcie, ucznio-
wie mieli możliwość uczestniczenia
w badaniach  terenowych pod bacznym
okiem nauczycieli i  pracowników dydak-
tycznych Ojcowskiego Parku Narodo-
wego. Podczas zajęć, każdy z uczestników
wcielał się w rolę badacza-reportera,
a swoje spostrzeżenia  uczniowie zamiesz-
czali na specjalnie dedykowanym profilu
Misja Przyroda na Facebooku. Wszystko
po to, aby poznać przyrodę poprzez
przygodę i zaszczepić poczucie odpowie-
dzialności za otaczające nas środowisko. 

Ambasadorką projektu jest Beata Paw-
likowska – polska trawelebrytka, pisarka,
podróżniczka, dziennikarka, tłumaczka,
fotografka, ilustratorka książek.

Misja Przyroda okazała się niezwykłą
podróżą w świat przyrody!

Nad prawidłowością wszystkich
działań czuwał Komitet Sterujący,
składający się z przedstawicieli m.in.
Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej.

Koordynatorka projektu 
z ramienia szkoły

Jolanta Chojecka-Stępniewska

Przyrodnicza misja 
gimnazjalistów
ze Szczawina

Projekt „Misja Przyroda” – Zielone
Szkoły w Parkach Narodowych”
korzysta z dofinansowania pochodzą-
cego z Islandii, Lichtensteinu
i Norwegii w ramach funduszy EOG

Świadkowie kolizji drogowej, do której doszło w dniu 16.01.2016 r. ok. godz. 13.50
w Zgierzu w okolicy skrzyżowania ulic Aleksandrowskiej i Wiosny Ludów, proszeni są
o kontakt pod nr tel. 731 141 421.

OGŁOSZENIE

Trwają procedury związane z przejęciem przez Skarb Państwa – na mocy tzw. specustawy
drogowej – nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S-14 (zachodniej obwodnicy
Łodzi). Właścicielom działek, przejętych pod budowę drogi, przysługują odszkodowania
w wysokości określonej na podstawie wyceny rzeczoznawców. Na terenie gminy Zgierz
dotyczy to nieruchomości z obrębów Emilia i Słowik.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi informuje o weryfikacji dokumentów, potwierdza-
jących prawo własności do działek, a tym samym – do odszkodowania. W związku z tym
w interesie właścicieli gruntów, na których powstanie trasa S-14, jest uregulowanie spraw
własnościowych, szczególnie dopełnienie formalności związanych z nabyciem spadku.
Istotne jest także, by właściciele informowali Urząd Wojewódzki o wszelkich zmianach
w zakresie praw własnościowych i danych osobowych. Dokładnych informacji udziela
Wydział Gospodarki Nieruchomości i Geodezji Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
pod numerami telefonów: dla obrębu Emilia – tel. 42 664 18 48; dla obrębu Lućmierz-
Las – tel. 42 664 18 23; dla obrębu Słowik – tel. 42 664 18 23.

W SPRAWIE BUDOWY S-14
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ISSN 1425-9370 KRZYŻÓWKA karnawałowa
1. Z marmoladą lub toffi.
2. Wznosimy nim toasty.
3. Najbardziej elegancki męski strój wieczorowy.
4. Bal kostiumowy lub maskowy.
5. Balowa, ozdobna oznaka przypięta do piersi.
6. Wtorek przed Popielcem. 
7. Osoba prowadząca zabawy

taneczne.
8. Miniaturowe ścinki papieru rozsypywane

w powietrzu podczas zabaw.
9. … na 100 par.
10. Inaczej sztuczne ognie.
11. Zwane także chrustami.
12. Kaloryczny czwartek.
13. Z polonezem.

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie!
Wystarczy przesłać na adres Urzędu Gminy Zgierz
lub dostarczyć  do Biura Obsługi Klienta 
wypełniony KUPON, aby wziąć udział w losowaniu 2 nagród:
kubeczka „Na Ziemi Zgierskiej” oraz książki.

KUPON KONKURSOWY
hasło: .........................................................................
imię i nazwisko: ..................................................................
adres: ...................................................................................
kontakt (nr telefonu lub e-mail): .................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Zgierz -
Redakcję „Na Ziemi Zgierskiej” na potrzeby organizowanego konkursu dla Czytelników.
Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości 
w przypadku wylosowania nagrody.

podpis: ............................

W związku ze zmianą numerów wewnętrznych telefonów w Urzędzie Gminy Zgierz (wymiar podatków,
zespół ds. promocji) przypominamy aktualny wykaz:
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